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VỀ CHÚNG TÔI
“Năm 2010, tôi thành
lập ITD để cải thiện
công việc hàng ngày
của những người bạn là
các nhà điều hành. Tôi
muốn việc quản lý các
qui trình và cơ sở hạ
tầng của họ được thuận
tiện hơn. Mong muốn
này không thay đổi và
cam kết của tôi thì vẫn
như vậy.”
JEROME PERRET,
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

NỘI DUNG

LỢI ÍCH CHÍNH CỦA CLICKONSITE
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NHỮNG TRƯỜNG HỢP
SỬ DỤNG GẦN NHẤT
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TĂNG NĂNG SUẤT

Đội ngũ của bạn sẽ hoàn thành dự án trong thời
gian kỷ lục bằng cách triển khai các quy trình tự
động cùng với trách nhiệm và nhiệm vụ được xác
định rõ ràng, Mọi rào cản sẽ dễ dàng phát hiện và
giải quyết nhanh chóng.

TĂNG KHẢ NĂNG HIỂN THỊ VÀ KIỂM SOÁT
Bạn biết mình quản lý bao nhiêu sites và trạng
thái hoạt động của các sites này như thế nào
không? Với ClickOnSite, tất cả thông tin cập nhật
của bạn đều có sẵn trên một nền tảng duy nhất
và hiển thị trong thời gian thực tế.

CẮT GIẢM CHI PHÍ DO SAI SÓT

Những thiệt hại đáng kể về tài chính do thông tin
không chính xác, không đầy đủ hoặc thiếu kiểm
soát có thể xảy ra khi quản lý hàng nghìn sites
trên một phạm vi lãnh thổ rộng lớn. Hãy kiểm soát
chi phí của bạn với ClickOnSite.
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TẠI SAO PHẢI CHỌN CLICKONSITE?
Từ những ngày đầu được tung ra thị trường,
ClickOnSite đã thiết lập tiêu chuẩn trong hệ thống
thông tin mạng và hiện tại ClickOnSite là hệ thống
được rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nhà
cung cấp thiết bị và các nhà thầu hàng đầu thế giới
lựa chọn.
Với sự nghiên cứu và phát triển không ngừng,
ClickOnSite luôn dẫn đầu trong lĩnh vực của mình,
được dẫn dắt bởi sự kết hợp những phản hồi trong
ngành, cải tiến công nghệ và tầm nhìn (như bản sao
kỹ thuật số, trình xem 360°, v.v.). Đội ngũ ITD đã vận
dụng kinh nghiệm của mình để tạo ra các giảp pháp
đáp ứng những thách thức mà cộng đồng viễn thông
đang phải đối mặt.
Các giải pháp sáng tạo của ITD được truyền cảm
hứng bởi các tổ chức dầy dặn kinh nghiệm nhất trong
ngành như MTN, Orange, Tele2, v.v.

THÁCH THỨC CỦA BẠN:
DUY TRÌ LỢI NHUẬN VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH
Thách thức lớn nhất đối với nhà cung cấp dịch vụ viễn
thông trên thị trường hiện nay là duy trì lợi nhuận và
khả năng cạnh tranh.
Bằng cách tích hợp các nhiệm vụ và quản lý hệ sinh
thái trong một giải pháp dựa trên web, ClickOnSite
giúp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cái thiện
tốc độ và mức độ kiểm soát. Hệ thống thông tin độc
đáo này cung cấp khả năng hiển thị thông tin chưa
từng có và sát với thời gian thực tế nhằm hỗ trợ
doanh nghiệp tiên liệu được những đánh đổi mà họ có
thể gặp khi cần ra các quyết định kinh doanh.
ClickOnSite giúp cho việc quản lý mạng của các nhà
điều hành kỹ thuật và kinh doanh trở nên đơn giản và
hiệu quả hơn.
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TRUY CẬP TẤT CẢ THÔNG TIN CỦA SITE CHỈ
VỚI 1 ĐIỂM THAM CHIẾU
Chỉ bằng vài cú nhấp chuột trên ClickOnSite bạn đã có quyền
truy cập vào mọi tài liệu và tất cả thông tin liên quan đến bất kỳ
đối tượng tiềm năng hoặc site nào. ClickOnSite bao quát toàn bộ
vòng đời dịch vụ mạng viễn thông: từ tìm kiếm sites, quản lý dự
án, đến cho thuê và quản lý tài sản, v.v.
Lịch sử ClickOnSite theo dõi mọi thay đổi liên quan trạng thái
hoặc chi tiết của site. Bạn có thể truy cập vào những thông tin
này để xem chi tiết của tất cả các thay đổi - đã thay đổi nội
dung gì, thay đổi khi nào và do ai thực hiện.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC

ClickOnSite giúp tăng cường sự hợp tác trong tổ
chức và giảm luồng giao tiếp. Hệ thống cho
phép qui trình gởi yêu cầu cần sự phê duyệt đến
một hoặc một nhóm người có thẩm quyền xem
xét để đảm bảo rằng các thông tin quan trọng
cũng như các tác vụ đã được ghi lại và hoàn
thành một cách chính xác.

ClickOnSite là một ứng dụng độc lập có thể
được cấu hình theo nhu cầu hiện tại hay trong
tương lai của bạn:






Quản lý cho thuê
Quản lý chuỗi cung ứng
Tích hợp IFRS16
DAS & small cells
Tiếp nhiên liệu






5G
Cáp quang
Hóa đơn
thanh toán
...
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CẤU HÌNH CLICKONSITE THEO NHU CẦU
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GIAO DIỆN THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG

Ngoài sự rõ ràng của ClickOnSite, người dùng có thể
thoải mái hoàn thành công việc một cách nhanh chóng
và tìm hiểu các tính năng ứng dụng chỉ bằng vài quan
sát đơn giản. Đây là thành quả của chương trình tối ưu
hóa mà công ty chúng tôi đã nỗ lực xây dựng, không chỉ
cải thiện giao diện mà còn giới hạn số lần nhấp chuột
để truy cập thông tin và tập trung vào chất lượng từ
ngữ để tránh việc hiểu sai và suy nghĩ quá mức. Ngoài
ra, cũng như hầu hết các sản phẩm cùng thời,
ClickOnSite cung cấp một môi trường đa dạng hỗ trợ
nhiều loại ngôn ngữ dùng chữ viết Latinh. Hệ thống của
chúng tôi hiện đang có các thứ tiếng Anh, Pháp và Tây
Ban Nha.

PHÂN CÔNG VAI TRÒ VÀ QUYỀN TRUY
CẬP THEO NHU CẦU
ClickOnSite cung cấp hệ thống kiểm soát truy
cập và bảo mật đa cấp độ dựa trên vai trò
hoàn toàn có thể cấu hình bởi quản trị viên. Mỗi
người dùng được phân công một hoặc nhiều
vai trò và mỗi vai trò sẽ được cấp một hoặc
nhiều đặc quyền tương ứng với công việc được
giao. Nói cách khác, bạn có thể cấp cho người
dùng ít hoặc nhiều quyền truy cập cần thiết để
hoàn thành nhiệm vụ của họ. Nó đảm bảo
rằng người được kết nối với hệ thống chỉ có
quyền truy cập vào các thông tin thích hợp. Do
đó, một khi khuôn khổ của việc bảo mật dựa
trên vai trò được thiết lập, thì hành động quản
trị chính là cấp và thu hồi quyền truy cập thông
qua một giao diện chuyên dụng và thân thiện
với người dùng.
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NHẬP VÀ XUẤT DỮ LIỆU DỄ DÀNG

Chuyển từ ứng dụng phần mềm này sang một phần mềm khác
có thể sẽ vừa mất thời gian lại vừa tốn kém. Hiểu được điều này,
chúng tôi đã thiết kế ứng dụng với đầy đủ các tùy chọn nhập và
xuất nhằm đơn giản hóa việc chuyển dữ liệu từ hệ thống hiện
tại của bạn sang ClickOnSite, giúp toàn bộ quá trình diễn này ra
nhanh chóng, hiệu quả và tương đối dễ dàng.

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI NHẤT

ClickOnSite đang sử dụng những công nghệ tốt nhất hiện có
trên thị trường. Về front end, chúng tôi đã chọn HTML5, Angular
và Bootstrap để tận dụng khả năng của các trình duyệt hiện đại
trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động. Về phần
back-end, Java 8, Spring, PostgreSQL/JSON hoặc RESTful APIs
được sử dụng để cung cấp một nền tảng công nghệ phong phú,
linh hoạt và vững chắc, do đó đảm bảo tính bền vững và khả
năng tương tác cho các phát triển của chúng tôi.

GIẢM CHI PHÍ ĐẦU TƯ

Ngay lúc vừa sử dụng ClickOnSite, bạn sẽ nhận ra một số lợi ích
cụ thể của việc sử dụng sản phẩm cốt lõi của chúng tôi qua việc
giảm thiểu đáng kể các khoản đầu tư bằng cách giảm các chi
phí liên quan đến bản quyền phần mềm và những gói hỗ trợ.

TƯ DUY DÀI HẠN

ITD chắc chắn là một đối tác kinh doanh gắn bó lâu dài cho sự
lựa chọn của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng dựa vào dịch vụ ký
quỹ escrow để đáp ứng yêu cầu của khách hàng khi khách cảm
thấy cần loại trừ rủi ro tốn kém quá nhiều cho sự cố gián đoạn
khi sử dụng ClickOnSite.

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY VÌ BẠN

Chúng tôi cung cấp biện pháp khắc phục sự cố một cách chủ
động và kịp thời để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi
trường hoặc ứng dụng. Yêu cầu dịch vụ có thể được gởi trực tiếp
qua trung tâm hỗ trợ. Nhân viên của chúng tôi sẽ phản hồi theo
thời gian và mức độ dịch vụ đã được thỏa thuận trong hợp
đồng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và ổn định.
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CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG GẦN NHẤT
YÊU CẦU TRUY CẬP SITE
Chuyên gia viễn thông & BPM của chúng tôi đã đưa ra giải pháp
cho phép đội ngũ của OnTower/Cellnex (Pháp) cấp quyền cho
các sites truy cập tự động trong gần 50% trường hợp nếu các
tiêu chí liên quan được đáp ứng (mà không có sự tham gia của
bất kỳ ai).

TỰ KIỂM TRA
Ở nhiều quốc gia, chúng tôi gặp khó khăn trong việc đảm bảo
rằng các cốt thép móng phù hợp với tính toán và tuân thủ các
thông số kỹ thuật của tháp. Để khắc phục điều này, chúng tôi
đã tạo cho công ty Orange Mali một biểu mẫu tự kiểm tra
trong ứng dụng di động ClickOnSite.

KIỂM TOÁN NHỎ
“Hội chứng cuckoo” là một vấn đề lớn đối với TowerCos ở một số
quốc gia nhất định. Để tránh phải thực hiện quá nhiều biện pháp,
chúng tôi đề xuất khách hàng Panasia tại Myanmar thực hiện
những kiểm toán nhỏ định kỳ để có bộ dữ liệu đáng tin cậy và
đầu vào chính xác cho việc lập hóa đơn sau này.

TÍCH HỢP KHÓA THÔNG MINH
Panasia muốn kích hoạt các khóa kỹ thuật số trực tiếp từ
ClickOnSite. Giờ đây, khi yêu cầu truy cập site được xác thực
cùng với quy trình ClickOnSite, hệ thống sẽ tự động tạo khóa
kỹ thuật số Sera4 để mở khóa thông minh và cho phép truy
cập vật lý.

#MakeTheEverydayBetter!
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